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directieverslag société Gavigniès over 2015 

 

Het bestuur van de société Gavigniès behandelde in 2014 eenenvijftig 
verzoeken tot financiële ondersteuning voor een totaal bedrag van € 340.770.  
               

festivals        14 
concertseries         7 
muziektheater      3 
bevordering talent/educatie     6 
CD /DVD          3 
publicaties          4 
film/documentaire        1 
compositieopdracht        2 
website       2 
overigen:          9 

 
Als gevolg van het aangescherpte beleid voor toekenningen worden veel 
aanvragen ingediend waarin het onderdeel educatie wordt uitgelicht. Bijna alle 
festivals die een verzoek indienden, vroegen specifiek om ondersteuning van 
educatieve activiteiten. In alle gevallen oordeelde het bestuur dat dit deze 
activiteiten niet losgezien kunnen worden van de kerntaken van een festival. 
Dat bijna de helft van alle aanvragen de aanbodkant van de podiumkunsten 
betreft, is symptomatisch te noemen voor de afname van 
programmeringsbudgetten op de Nederlandse podia. Het bestuur besloot de 
volgende aanvragen te honoreren voor een totaalbedrag van € 116.500: 
 
Joe Puglia     CD met werk van Berio 
La Nuove Musiche    festival oude muziek 
Essential Arts     concertserie hedendaagse muziek 
Orkest van de Achttiende Eeuw  educatieproject 
Stichting Enveloppe/Misha Mengelberg Koeien, de opera 
Matthijs Vermeulenstichting  website ter ontsluiting van archief 
Kate Moore     aanschaf cello 
De Veenfabriek    educatie/integratie project 
György Kurtág    muziektheater project 
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puntComp/educatie 

In 2015 werd verder gegaan met het ten uitvoer brengen van een grootschalig 

onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma naar een specifieke vorm van 

muziekeducatie. In samenwerking met partners als het Concertgebouw in 

Amsterdam, de Nationale Opera & Ballet, Muziekgebouw aan 't IJ, 

Tivoli/Vredenburg en een viertal symfonieorkesten werden trainingen 

georganiseerd voor educatief medewerkers en musici die betrokken zijn bij het 

opleiden van workshopleiders. Het belang van dit project werd onderkend door 

het Fonds voor Cultuurparticipatie dat in 2014 een subsidie toekende teneinde 

de resultaten van het puntComp ontwikkelprogramma te kunnen implementeren 

in het primair onderwijs. Deze subsidie werd aangevraagd en verkregen met 

penvoerder Stichting Venancio in een intermediaire rol. Een ander groot 

onderzoeksprogramma naar muziekeducatie in het primair onderwijs in 

Amsterdam werd uitgevoerd door mevrouw Marga Wobma-Helmich en 

financieel ondersteund door de Maurice Amado Foundation. 

 

bestuur 

De bestuurssamenstelling van de stichting werd gewijzigd door het 

aftreden van voorzitter de heer Elmer Schönberger en het lid de heer Klaas 

de Vries. Tot nieuwe voorzitter werd benoemd mevrouw Willemijn Mooij. 

Penningmeester mevrouw Rineke Neppelenbroek neemt voor een jaar 

tevens de functie van secretaris waar. 

werknemers 

De société Gavigniès had in 2015 twee werknemers in dienst: de heer Frank 

Wesstein als hoofd financiële zaken en de heer Renee Jonker als directeur. Hun 

ziekteverzuim was in dit jaar nul. 
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2. staat van baten en lasten 
 

    
2015 

 
2014 

BATEN 
      

       Resultaat beleggingen 
 

305.758 
 

558.918 

       Rentebaten 
    

66 

       
       Totaal baten 

  
305.758 

 
558.984 

       
       LASTEN 

      
       Beheerskosten 

  
77.329 

 
81.758 

       Projecten 
   

108.000 
 

53.697 

       Educatieve 
projecten 

  
69.978 

 
89.535 

       Lasten afgesloten boekjaar 
   

19.907 

       Totaal lasten 
  

255.307 
 

244.897 

       
       Resultaat 

   
50.451 

 
314.087 

 

 
 
3. overzicht van voorgenomen bestedingen met een toelichting daarop 
 
Het bestuur is voornemens het huidige bestedingsniveau te handhaven. 
 

 


